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 Wijzertje | huurling & herder 

Eén van de schoolontwikkelpunten is het stimuleren van ‘eigenaarschap’. Voor de kinderen betekent dit onder 

andere dat ze leren om zélf mee te denken wat ze nodig hebben om bepaalde doelen te halen. Dat ze ook leren 

om zélf te plannen, hulp te vragen, vormen te vinden waarbij school leuker en leerzamer wordt. Motivatie van 

binnenuit werkt natuurlijk veel beter dan dwang van buitenaf. 

Ooit gaf een schoolinspecteur het schoolteam het dringende advies mee om de kinderen ‘ontwerpers’ te laten 

zijn in plaats van ‘uitvoerders’. Dit geldt uiteraard ook op teamniveau.  

We merken dat dit nog een hele weg is om te gaan. Voor de kinderen. En voor onszelf. Het makkelijkst is het om 

gewoon maar gehoorzaam te doen wat opgedragen wordt. Zélf nadenken, zélf initiatief nemen, zélf 

verantwoordelijkheid nemen is soms gewoon lastig.  

Tenzij… we ons bewust zijn van onze roeping, we ons realiseren welke ongekende middelen en mogelijkheden 

we krijgen in een land van vrede en vrijheid (In een land waar christelijk onderwijs verzorgd kan worden en bijna 

volledig betaald wordt door de overheid!) En als we dan 

beseffen dat de grote Herder ons niet op pad stuurt als slaven, 

maar als vrije mensen die herderlijke zorg krijgen toevertrouwd, 

dan voel je opeens iets van passie, van diepe gedrevenheid. Over 

‘onderwijs met meerwaarde’ gesproken!  

En zo zijn we weer met nieuwe energie en vol enthousiasme 

begonnen aan een nieuw jaar. Waarin we als een herder van 

onze eigen kudde (onze klas, ons team) anderen stimuleren om 

niet alleen een volgzaam schaap te zijn, maar vooral ook zelf 

actief te werken aan de eigen ontwikkeling. Dit laatste uiteraard 

tot op zekere hoogte. Want kinderen zijn ook gewoon kinderen. 

En die hebben regelmatig gewoon een herder nodig die de weg 

wijst, die corrigeert, die een helpende hand biedt. Een herder 

dus. Geen huurling die vooral voor een inkomen werkt. Want die 

mist de passie, de liefde, de innerlijke drive om er voor de 

kinderen een fantastisch jaar van te maken.  

 

 Kinderen | verhuisd & verjaard 
Vijf lieve lammetjes en schaapjes mochten we verwelkomen vanaf de eerste cursusdag: Noëlle en Lizzy zijn in de 

vakantie 4 geworden en gestart in groep 1. Jessica (groep 3), Natasha (groep 5) en Yasmin (groep 7) zijn naar 

‘ons Krimpen’ komen verhuizen. Gezellig dat jullie er zijn. Een mooie tijd toegewenst op onze school met al jullie 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!  

 

 Personeel | zorg & zegen 
Zorgen waren er om de gezondheid van juf Janneke. Zij heeft kort voor de zomervakantie een ingreep 

ondergaan en ook zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. De operatie is goed geslaagd en de andere onderzoeken 

wezen uit dat er geen reden is tot verdere behandeling. Na de periode van schrik en onzekerheid nu reden tot 

grote dankbaarheid. Janneke heeft haar werk weer nagenoeg volledig op kunnen pakken. 

We verwelkomen ook twee nieuwe collega’s: Juf Marit en juf Suzy. Eigenlijk oude nieuwe collega’s. Niet 

vanwege de leeftijd, maar omdat ze eerder hier ook werkten als kleuterjuf of als vrijwilliger met 
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ondersteunende taken. Marit is op dinsdag en woensdag in groep 1 en Suzy verzorgt onderwijs op de Jip-plek, 

een groepje kinderen dat bijles krijgt op het gebied van de Nederlandse taal. Ook nieuw is onze muziekjuf 

Desirée. Zij zal om de week op donderdag muzikale activiteiten doen met alle kinderen. Met hen hebben we er 

weer 3 passievolle herders bij. Zeer welkom! 

Juf Suzanne ‘loopt op het laatst’. Hoewel zij moeite krijgt met langer zitten en het niet meer helemaal vanzelf 

gaat, lijkt alles verder goed te gaan. Op dit moment is zij beschikbaar als extra leerkracht tot het verlof (over 2 

weken) ingaat. We zien met haar uit naar nieuw leven en wensen haar alvast een goede en fijne verloftijd toe. 

Onze onderwijsassistente juf Ada wacht op een medische ingreep en zal vanaf volgende week 6 weken afwezig 

zijn. We wensen haar sterkte en nieuwe gezondheid en levensvreugde toe. Meester Frank – die met ingang van 

dit cursusjaar 2 dagen voor de invalpool werkt – zal de werkzaamheden van Ada invullen op de dinsdagen. Ook 

deze vervanging is dus rond. 

Verder zijn er dit jaar weer verschillende onderwijsassistentstagiaires in de school. Naast Lisanne (3e jaars, 

werkzaam op woensdag, donderdag, vrijdag in onderbouw) en Elsemieke (2e jaars, werkzaam op woensdag in 

groep 3)) zal dit jaar ook Claire (2e jaars) stage lopen op maandag en dinsdag in groep 4.  

 

 Lied van de maand | bidden & doen 
Iedere maand zingen we in de klassen een lied. Dit lied wordt in die maand ook in de plaatselijke kerken 

gezongen. We hebben een liedrooster voor 4 jaar zodat hetzelfde lied over 4 jaar weer aan de beurt komt. We 

zingen in de maand september: Als je bidt zal Hij je geven (lied 596 uit de bundel Weerklank). In de maand 

oktober zingen we ‘Weet je wat de Heer nu van ons verwacht?’(lied 591 Weerklank).  

 

 Regel van de maand | aardig & zuinig  
Iedere maand staat een schoolregel centraal. De komende maanden zijn dit de volgende regels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spaardoel| geven & ontvangen 
Dit jaar sparen we door voor het project: Coming Home. Dit is een stichting met diverse projecten in Roemenië 

waaronder een educatief project. Uitgebreidere informatie staat op de website van de school onder 

ouders\spaarproject.  

Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op deze manier leren zij heel 

concreet om iets af te staan aan onze naaste die het veel minder goed heeft dan wij. In 

de komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de opbrengst. 

Natuurlijk is meedoen vrijblijvend. Vindt u het niet fijn of handig om uw kind iets mee te 

geven, dan kunt u misschien een thuisritueeltje ontwikkelen door samen met uw kind te 

doneren via deze QR-code (of op de website de betaallink aan te klikken). Zo leert u uw kinderen om te delen 

anno nu. 

https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw
https://pcb-dewegwijzer.nl/spaarproject/
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 Ouderbijdrage| verplicht & vrijwillig 
 Op vrijdag 1 oktober ontvangt u per mail en/of per Parro een betaalverzoek voor de 

ouderbijdrage van 2021-2022. Deze bijdrage is weer vastgesteld op 50 euro per 

kind per jaar (dat is 5 euro per maand) met als peildatum 1 oktober 2021. U 

kunt zelf bepalen of u het bedrag in één keer betaalt, in termijnen betaalt of 

meer/minder betaalt. Weet dat het geld gebruikt wordt voor die dingen die 

school nog leuker maken. Inmiddels heeft u via de Parro bericht gekregen over 

een EXTRA schoolreis dit jaar. We betalen dit uit de ouderbijdrage en doen dan 

dus ook een beroep op uw vrijgevigheid. Weet dat er ook ouders zijn die het echt niet 

kunnen betalen. Hoe mooi is het als anderen dan iets meer doneren zodat alle leuke dingen 

voor alle kinderen gewoon door kunnen gaan. Ouders die redenen hebben om niet te betalen vragen wij even 

een berichtje te sturen naar m.belder@pcb-dewegwijzer zodat de automatische herinneringen stopgezet 

worden. Dit soort berichtjes worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.  

 

 Digitaal contact| parnassys & parro 
Als ouder kunt u inloggen in ons schooladministratiesysteem. U heeft 

daarvoor inloggegevens ontvangen. Als u deze nieuwsbrief per mail hebt 

ontvangen, staat uw mailadres er goed in. Het is echt belangrijk om in te 

kunnen loggen in dit systeem omdat u daar vorderingen en notities van 

uw kind(eren) kunt inzien. Check even of u nog kunt inloggen. Dat kan via 

onze website www.pcb-dewegwijzer.nl in het menu ouders\ouderportaal. 

Om nieuws vanuit school te ontvangen werken we met de Parro-app. Dit is een beveiligde vorm van WhatsApp. 

Ook hiervan geldt dat het echt belangrijk is om deze app op de telefoon geïnstalleerd te hebben én notificaties 

aan te hebben staan. We gebruiken dit medium ook om in geval van calamiteit of onverwachte gebeurtenissen 

alle ouders zo snel mogelijk te informeren. Daarnaast is het gewoon erg leuk om op de hoogte te blijven van 

allerlei gebeurtenissen in de school.  

 

 AVG| privacy & publicatie 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan 

op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij 

plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade zouden kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s 

geen namen van leerlingen. Ook vragen we u vooraf toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 

zoon/dochter. U kunt aangeven op welke plaatsen beeldmateriaal gepubliceerd mag worden. Bij inschrijving 

van uw leerling wordt gevraagd voor welke publicaties u toestemming geeft. Uw voorkeuren worden vastgelegd 

in ons administratiesysteem. In de Parro app kunt u als ouders zelf uw gegeven toestemmingen inzien en waar 

nodig aanpassen. Als u niets invult, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met publiceren. Als u niet akkoord 

bent en dit wel aangegeven heeft en er sluipt per ongeluk toch ergens een foto door, laat dit dan meteen 

weten. Het is voor ons namelijk best ingewikkeld om foto’s zó te maken dat bepaalde kinderen er niet op staan 

en/of op bepaalde media niet gepubliceerd worden.  

 

 Vervangingsnood| inval & oppas 
Tot nu toe is het nog gelukt om vervanging te vinden bij ziekte of noodgedwongen afwezigheid van personeel, 

en we blijven daar ook ons uiterste best voor doen, maar het moment dat het echt niet meer lukt, is nabij. Wij 

ontkomen er dan niet meer aan om u een bericht te sturen (PARRO!) dat uw kind thuis opgevangen moet 

mailto:m.belder@pcb-dewegwijzer
http://www.pcb-dewegwijzer.nl/
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worden. Natuurlijk houden we dit voor het laatst en beseffen we heel goed dat dit voor sommige ouders echt 

een probleem kan zijn. 

In eerste instantie vragen wij bij ziekte van een leerkracht naar de mogelijkheden van de invalpool. Deze pool is 

echter al snel leeg (ruim 30 scholen maken hier gebruik van). Soms hebben parttime collega’s mogelijkheden op 

dagen dat zij niet werken. Ook hebben we de vraag naar invalmogelijkheden uitstaan bij een aantal 

(oud)collega’s waarvan wij weten dat zij bevoegd en bereid zijn om in geval van nood bij te springen, maar 

daarna houdt het echt op. Het verdelen van groepen leidt veelal tot overbevolking en overbelasting van andere 

groepen en dat komt het onderwijs dan in meerdere groepen niet ten goed. Kortom: we gaan de nood van 

personeelstekorten ook op onze school ervaren. Gelukkig nog niet in de reguliere formatie.  

Mocht u ’s morgens een melding krijgen dat uw kind thuis moet blijven en u komt hierdoor echt in de 

problemen, dan gaan wij uw kind in een andere groep plaatsen zolang dit nog verantwoord mogelijk is. 

Vooralsnog willen wij u vragen: zorg dat u een noodopvangscenario hebt voor het onverhoopte geval dát!  

 

 Corona| afspraken & regels 
Op dit moment zijn de meeste regels versoepeld. Dit betekent ook dat ouders weer in de school mogen. We 

blijven echter voorzichtig en vragen ‘waar mogelijk en waar gewenst’ afstand te houden. Ook staat er bij de 

ingang nog steeds een desinfectiepaal om de handen te ontsmetten. Maak daar alstublieft gebruik van als u in 

school komt. 

 

 Schoolontwikkelingen | schoolplan & nationaal programma onderwijs 

Voor ieder cursusjaar schrijven wij een verbeter-/ontwikkelplan. Dit plan staat altijd in relatie tot eerdere jaren 

en hierin zijn ook voornemens opgenomen voor volgende jaren. Op deze wijze blijft de schoolontwikkeling 

geborgd. De input komt uit tevredenheidsonderzoeken, inspectierapporten, bestuurseisen, nieuwe regels van 

het ministerie en eigen wensen. Voor dit jaar moesten wij een investeringsplan schrijven om de extra gelden in 

het kader van wegwerken corona-achterstanden te verantwoorden. Dit plan hebben we meegenomen in het 

schooljaarplan.  

Concreet voor dit jaar staat in de planning: 

 Verder verbeteren van de integratie van de Skip-klas-activiteiten met de leerstof in de eigen groep 

 Heropstarten van de Grip-groep, een aanbod voor kinderen die praktisch onderwijs nodig hebben. 

 Opstarten van de Jip-plek, een onderwijsaanbod voor kinderen die een extra impuls nodig hebben voor 

beheersing van de Nederlandse taal. 

 Inzetten van vakdocent muziek 

 Uitrollen nieuwe lesmethode rekenonderwijs 

 De Vreedzame School-activiteiten monitoren 

 Werken aan Eigenaarschap: scholing op feedback en verder inrichten van portfolio 

 Oriëntatie op Bewegend Leren 

 Oriëntatie op nieuw kindvriendelijk leerlingvolgsysteem passend bij eigenaarschap 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het hele schoolplan of het Nationaal Programma Onderwijs, laat het weten, dan 

krijgt u een tijdelijke link naar deze documenten. 

 Van de Kinderraad |  namen & nieuwtjes  

Isa en Isa uit groep 8 schrijven: 

Omdat het nieuwe schooljaar weer begonnen is, is de kinderraad ook weer van start gegaan.   
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Er zijn -na een presentatie en verkiezingen- nieuwe leden uitgekozen. Namelijk: Arthur & Fleur uit groep 

6, Levi & Finn uit groep 7 en Isa & Isa uit groep 8. Er is tijdens de vergadering ook een hoofdmediator bij, 

namens de mediatoren is dat Ezra. Ezra zal niet het hele jaar aanwezig zijn, omdat hij gaat verhuizen, Rosa R (uit 

groep 8) zal hem vervangen.  

In onze vergaderingen hebben wij het over dingen die onze school leuker en beter maken. Bijvoorbeeld: een 

verstelbare basketbalpaal, moestuintjes op het plein en een rek voor de steps.   

Ook hebben wij sinds kort een groene brievenbus hangen in onze school, hier kunnen kinderen vragen 

en ideeën in doen die de kinderraad vervolgens gaat bespreken in een vergadering. Dit maken de leden duidelijk 

aan hun klas.  Wij willen ook graag achter kinderen die gepest worden gaan staan en 

hen gaan helpen. Zodat zij ook een veilig en fijn gevoel hebben in onze school.   

We kijken uit naar een mooi schooljaar!  

 

 Schoolspot.nl | software & hardware 

Personeel en kinderen van school kunnen hele mooie kortingen krijgen op laptops, tablets, software en meer 

via schoolspot.nl Als u naar deze website gaat, kunt u zich aanmelden op plaats- en schoolnaam.  

 

 Van de Activiteitencommissie | welkom & activiteiten 

De activiteitencommissie is in de afgelopen week voor de eerste keer bij elkaar geweest. Net voor de 

zomervakantie, toen de schoolgids al klaar was, melden zich nog 4 (!) nieuwe leden: Jacqueline, moeder van 

Naomi uit groep 3, Dorenda, moeder van Philou (groep 1), Lilly (groep 3) en Zenna (groep 7), Bianca, moeder 

van Jort uit groep 4 en Janneke, moeder van Alex (groep 5) en Cas (groep 3). Van harte welkom in de groep 

schoolondersteunende doeners! 

De AC regelt de schoolfotograaf, de schoolreisjes, het opfleuren van de school rond de kinderboekenweek, het 

koffiedrinken na de KSG-dienst, het herfstfeest met de onderbouw, verzorgt een leuke activiteit rond dierendag 

en denkt nu alvast na over Sinterklaas en Kerst. Superfijn dat ze dit samen met het schoolteam op zich willen 

nemen. Dit ontzorgt de mensen die onderwijs verzorgen en zorgt voor onderlinge verbondenheid en 

gezelligheid. 

 

 Steunouders | info & aanbeveling 

Soms hebben ouders even rust nodig. En 

zoeken zij een fijne plek voor hun kind. 

Misschien bent u die ouder die 1 of 2 dagen 

in de week steunouder wilt zijn voor een 

kind en daarmee voor een andere ouder?! 

Via deze contactgegevens kunt u meer te 

weten komen. Van harte aanbevolen!  

Mobiel 0636166464 

Werkdagen woensdag en donderdag 

E-mail petra.biemans@kwadraad.nl  

Website www.kwadraad.nl  

Website www.steunouder.nl  

 

 

 

mailto:petra.biemans@kwadraad.nl
http://www.kwadraad.nl/
http://www.steunouder.nl/
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 Kinderboekenweek | kerk & koffie 

Op woensdag 6 oktober start de landelijke kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’. Het gaat dan 

voornamelijk over beroepen. Ook op school zal hier in de klassen een week lang op allerlei manieren aandacht 

aan besteed worden. 

Zondag 10 oktober staan de Kerk,- School- en Gezinsdiensten gepland. Het was altijd het idee dat ouders samen 

met hun kinderen dan één van de kerkdiensten in het dorp bezochten. Diensten waarbij het thema aansloot bij 

het landelijke kinderboekenweekthema. Wat we niet voorzien hadden is dat de kerken nog niet volledig open 

zijn. We volstaan dus dit jaar met het aanleveren van een digitale bijdrage aan de diensten en het aan de ouders 

verstrekken van livestreamlinks van de kerken. Het idee is dan dat u thuis meekijkt met één van de diensten (die 

om 10.00 uur beginnen). Aansluitend zou de school open moeten zijn om gezellig met elkaar koffie te drinken 

en een informele ontmoeting te hebben in de hal van de school. Op dit moment echter weten we niet of dit 

door kan gaan. We hebben daarom besloten om u definitief uitsluitsel te geven in de week vóór 10 oktober.   

 
 

 Van de Schooladviesraad | roeping & vacature  

Deze week vergaderde de schooladviesraad. In de schooladviesraad wordt actief meegedacht hoe wij onze 

roeping en missie om de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde op onze school levend kunnen houden. 

Op dit moment zijn er nog maar 3 leden in de SAR en omdat moeder Martine binnenkort gaat verhuizen naar 

Zweden en het niet ziet zitten om dan de vergaderingen bij te blijven wonen, zijn we dringend op zoek naar 

nieuwe ouders die het fijn vinden om een paar keer per jaar mee te denken over de christelijke identiteit van de 

school. Dus vindt u het van belang dat er christelijk onderwijs is in Krimpen aan de Lek en zou u daar een actieve 

bijdrage aan willen leveren, geef dit dan even door aan ondergetekende. U ontvangt dan een uitnodiging voor 

de eerstvolgende bijeenkomst.  

 Agenda| september & oktober 
Vrijdag 10 september: Schoolfotograaf – ’s middags studiemiddag personeel/kinderen vrij 

Week 13 september: In deze week ontvangen alle ouders schriftelijk/digitaal informatie over de groep van 

hun kind(eren) 

Week 20 september:   In deze week ontvangen alle ouders een uitnodiging om iets te noteren over de 

(onderwijs)behoeften van hun kind(eren) 

Dinsdag 21 september: 8.30 uur: gebedsgroep (welkom in de personeelskamer) 

Donderdag 30 september: Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Vrijdag 1 oktober: Uitnodiging om ouderbijdrage te betalen 

Maandag 4 oktober: Dierendag 

Woensdag 6 oktober: Start Kinderboekenweek 
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Zondag 10 oktober: (Digitale) kerkdiensten in het dorp rond thema kinderboekenweek en vanaf 11.00 

uur koffiedrinken in de school (onder voorbehoud) 

Donderdag 14 oktober: Vergadering Activiteitencommissie 

Vrijdag 15 oktober: Nieuwsbrief 2 

Vrijdag 15 oktober: Studiemiddag personeel – Herfstvakantie vanaf 12.00 uur t/m 24 oktober 

 

 Niet vergeten| to check & to do 
O Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2022  4 jaar worden 

O Ouderbijdrage betalen (na ontvangen betaalverzoek vanaf 1 oktober) 

O Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren) 

O Parro installeren én privacy-instellingen invoeren/checken 

O Notitie welbevinden/onderwijsbehoeften aanvullen of bevestigen in ParnasSys (mail volgt) 

O Opgeven als lid van de Schooladviesraad 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Belder, directeur 


